Városlődi Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola
8445 Városlőd, Kossuth u. 58.
(88)/507-220, /fax: (88)/507-221
iskolavaroslod@gmail.com
www.varoslod.hu

MUNKATERV
A 2016/2017- eS TANÉVRE

Városlődi Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola
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Felkészülés az új 2016/2017-es tanévre
I. Személyi feltételek
1. Városlődön:
Iskolánkban 14 főállású (Ádámné Grimmajer Tímea, Boldizsár Gáborné, Dávodi
Katalin, Juhász Hajnalka, Kaukerné Horváth Gabriella,

Katona Edit, Kungl Henriett,

Nagy Andrea Mária, Gulyás Melinda Dolóresz, Pfeiferné Takács Hajnalka, Pintér
Ágnes, Rejtőné Csizmadia Márta, Bilics Beatrix és Svecz Edvárd), 4 részmunkaidős
(Fódiné Bergmann Ágnes, Kedves Andrea, Peternics-Sümegi Rita, Dr. Vargáné Péntek
Irén) pedagógus és 2 áttanító: Csiki Sándorné Úrkútról és Narancsik Imre
Ajkarendekről) pedagógus látja el a feladatait a tanévben.


A két iskola között-Városlőd-Kislőd- áttanít 7 pedagógus: (Bilics Beatrix, Fódiné
Bergmann Ágnes, Juhász Hajnalka, Gulyás Melinda Dolóresz, Peternics -Sümegi
Rita, Dr. Vargáné Péntek Irén, Kedves Andrea. Közülük ketten ún. „utazó
tanárok”, ugyanis 3, ill. 4 intézményben is tanítanak.



Magyar nyelvet és irodalmat tanít az 6.,7. osztályban a gyesről visszaérkező
Bilics Beatrix.



Történelmet az idei tanévtől Narancsik Imre és Gulyás Melinda Dolóresz tanítja.

Munkánkat 1 iskolatitkár, 1 főállású és 1 részmunkaidős takarító, valamint 1 fűtőkarbantartó segíti.

2. Kislődön:
A nevelőtestület összetételében több változás is bekövetkezett:


Narancsik Imre tanítja a történelmet.



Antalné Galla Nikoletta tartja felső tagozatban a rajzórákat.



Mészáros

Veronika

tartja

a

matematika

órákat,

felzárkóztatást

és

tehetséggondozást matematikából a felső tagozatban. (Bokorné Farsang Valéria
helyén)


Holczinger Koppány Péter és felesége tartja a hit- és erkölcstan órákat.



Gulyás Melinda Dolóresz tartja a 6. osztályban a magyart és a felzárkóztatást, 5.
osztályban a hon- és népismeretet és heti négyszer lesz alsós napközis.



Fódiné Bergmann Ágnes tartja a 8. osztályban a biológiát.
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Bilics Beatrix heti kétszer lesz felsős napközis.

A tanévet 13 főállású pedagógussal (kislődi státuszban), iskolatitkárral és takarítónővel
kezdjük.
A szaktárgyi ellátottság biztosított, 5 áttanító pedagógus segíti a munkánkat a tanév
folyamán.

II. Szakos ellátottság:
1. Városlődön
Az intézmény szakos ellátottsága továbbra is 100 %-os. Az iskola 27 státusszal
rendelkezik, 27-en vagyunk, de a megnövekedett feladatok miatt nagyon sok kolléga az
ideális 24 óra felett tanít.
A 2016-2017-es tanév szakos ellátottsága a következőképpen néz ki:
tanítók:

Kaukerné Horváth Gabriella (1.o.)
Pintér Ágnes (2.o.)
Nagy Andrea (3.o.) –Bakos- Kővári Ágnes helyén
Dávodi Katalin (4. o.)
Rejtőné Csizmadia Márta (napközi, ének, rajz, számítástechnika)

német nyelv és a német népismeret oktatói:
Pintér Ágnes (2.o.)
Dávodi Katalin (4.o.)
Boldizsár Gáborné (3.o.,7.o.,-8.o.)
Ádámné Grimmajer Tímea (1. o., 5.o., 6.o.)
Kungl Henriett (4.o., 6.o., 8. o.)
testnevelés: Svecz Edvárd (5-8.o.)
magyar nyelv és irodalom: Pfeiferné Takács Hajnalka (5.o., 8.o.)
Bilics Beatrix (6., 7. o.)
történelem:

Narancsik Imre (6-8.o.)
Gulyás Melinda Dolóresz (5.o.)

ének:

Peternics Sümegi Rita (5-8.o.)

rajz:

Kaukerné Horváth Gabriella (5.o.)
Csiki Sándorné (6-8.o.)

fizika:
kémia:

Dr. Vargáné Péntek Irén (7-8.o.)
Dr. Vargáné Péntek Irén (7-8.o.)
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Juhász Hajnalka (5., 6.o.)

matematika:

Katona Edit (7.o.,8.o.)
informatika:

Katona Edit (7-8.o.)
Rejtőné Csizmadia Márta (5-6.o.)

természetismeret:

Fódiné Bergmann Ágnes (5-6.o.)

biológia:

Fódiné Bergmann Ágnes (7-8.o.)

földrajz:

Fódiné Bergmann Ágnes (7-8.o.)

technika:

Juhász Hajnalka (5-8.o.)

hon- és népismeret:

Gulyás Melinda Dolóresz (5.o.)

erkölcstan:

Kaukerné Horváth Gabriella (1.o.)
Pintér Ágnes (2.o.)
Nagy Andrea (3.o.)
Dávodi Katalin (4.o.)
Boldizsár Gáborné (5., -8. o.)

Munkaközösség-vezetők:
Alsó tagozatos munkaközösség: Kaukerné Horváth Gabriella
Felső tagozatos munkaközösség: Boldizsár Gáborné
Németes munkaközösség: Kungl Henriett
Osztályfőnöki megbízást kaptak:
Kaukerné Horváth Gabriella

1. osztály

Pintér Ágnes

2. osztály

Nagy Andrea

3. osztály

Dávodi Katalin

4. osztály

Svecz Edvárd

5.osztály

Kungl Henriett

6. osztály

Katona Edit

7. osztály

Pfeiferné Takács Hajnalka

8. osztály

Tisztségviselők:
Diákönkormányzati segítő:

Svecz Edvárd

Tűzrendészeti felelős:

Szilágyi Alexandra

Tankönyvfelelős :

Szilágyi Alexandra
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Pályaválasztási felelős:

Katona Edit,

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős:
Boldizsár Gáborné (Bakonyjákó)
Ádámné Grimmajer Tímea (Városlőd)
Iskolakönyvtáros:

Pintér Ágnes

Közalkalmazotti Tanács elnöke:

Fódiné Bergmann Ágnes

VIM újság felelőse:

Bilics Beatrix
Katona Edit

Iskolajárat-koordinátor:

Boldizsár Gáborné

Foglalkozás-vezetők:
-korrepetálás az 1.osztályban :

1 óra Kaukerné Horváth Gabriella

-korrepetálás a 2. osztályban:

1 óra Pintér Ágnes

-felzárkóztatás a 3. osztályban:

1 óra Nagy Andrea Mária

-felzárkóztatás a 4. osztályban:

1 óra

Dávodi Katalin

-felzárkóztatás az 5. osztályban:

1 óra

Juhász Hajnalka (matematika)
Bilics Beatrix (magyar)

-felzárkóztatás az 6. osztályban:

1 óra

Juhász Hajnalka (matematika)
Bilics Beatrix (magyar)

-felzárkóztatás a 7. osztályban:

1 óra Katona Edit (matematika)
Bilics Beatrix (magyar)

-felzárkóztatás az 8. osztályban

1 óra

Bilics Beatrix (magyar)
Katona Edit ( matematika)

-fejlesztő órák értelmi fogyatékkal rendelkező és a sajátos nevelési igényű gyermek
részére

(a szakszolgálat szakembert küld)

-fejlesztő órák az egyéb részképesség zavarral rendelkező gyermekek részére: 5óra
Kedves Andrea
-énekkar:

1 óra

Pfeiferné Takács Hajnalka

-sportkör

4 óra

Svecz Edvárd

-újságíró szakkör

1 óra

Katona Edit,
Bilics Beatrix

-felvételi előkészítő magyarból (fél évig):

1 óra

Pfeiferné Takács Hajnalka

-felvételi előkészítő matematikából (fél évig): 1 óra

Katona Edit

-angol nyelvet tanít:

Kungl Henriett

4 óra
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Napközis foglalkozások:
A 2016-17-es tanévben is két teljes alsós napközis csoport indul párhuzamosan. Továbbra
is szerveződik a gyűjtő, 5-8. napközi néven.
A foglalkozások délután 16 óráig tartanak, a gyermekfelügyelet 16.30-ig.
Napközis megbízást kapnak:
Rejtőné Csizmadia Márta (1.-2. osztály)
Gulyás Melinda Dolóresz
Ádámné Grimmajer Tímea ( 3.-4. osztály)
Bilics Beatrix
Nagy Andrea Mária
Boldizsár Gáborné (5.-8.osztály)
Dávodi Katalin
Dr. Vargáné Péntek Irén
Juhász Hajnalka
Kaukerné Horváth Gabriella
Második idegen nyelv:
Kungl Henriett pedagógus az idei tanévben is szakkör formájában –heti 4 órában- angolt
tanít az érdeklődő gyerekeknek. (5.-8.osztály)
Hit-és erkölcstan oktatása:
A hittan az idei tanévtől újra az órarendben is helyet kap most már minden évfolyamon .
Ideje: csütörtök
Tanítói: Holczinger Péterné (1-4. o.)
Holczinger Péter ( 5-8.o.)
Református hittant Apostol Pál tartja.

2. Kislődön:
Osztályfőnöki megbízatást kaptak az új tanévben
 Haraszti Dóra

1. osztály

 Fülöp Zoltánné

2. osztály

 Kedves Andrea

3. osztály

 Kissné Krámli Gabriella

4. osztály
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 Vidáné Varga Krisztina

5. osztály

 Nimsz Katalin

6. osztály

 Fódiné Bergmann Ágnes

7. osztály

 Gubai-Szabó Eszter

8. osztály

Tanítók és szaktanárok:
 Antalné Galla Nikoletta

rajz, áttanít Úrkútról

 Bilics Beatrix

felsős napközi, áttanít Városlődről

 Fódiné Bergmann Ágnes

természetismeret, biológia, földrajz, napközi

 Fülöp Zoltánné

tanító, erkölcstan, etika, dráma

 Gubai-Szabó Eszter

német nyelv, tehetséggondozás

 Gulyás Melinda Dolóresz

magyar, hon- és népismeret, napközi, áttanít
Városlődről

 Happel-Takács Kinga

tanító, sportkör, színjátszó, napközi

 Haraszti Dóra

tanító, német nyelv, napközi

 Juhász Hajnalka

technika, áttanít Városlődről

 Kedves Andrea

tanító, egyéni fejlesztés, áttanít Városlődre

 Kissné Krámli Gabriella

tanító, német nyelv

 Mészáros Veronika

matematika, tehetséggondozás

 Narancsik Imre

történelem, áttanít Ajkarendekről

 Nimsz Katalin

testnevelés, sportkör, áttanít Ajkára

 Peternics-Sümegi Rita

ének-zene, énekkar, áttanít Városlődre, Ajkarendekre

 Tóth Ana Dalma

informatika, napközi

 Dr. Vargáné Péntek Irén

fizika, kémia, áttanít Városlődre, Ajkarendekre,
Úrkútra

 Vidáné Varga Krisztina

tanító, magyar nyelv és irodalom, napközi

Az indítandó foglalkozások:
 felzárkóztatás 1. osztály

1 óra

Haraszti Dóra

 felzárkóztatás 2. osztály

1 óra

Fülöp Zoltánné

 felzárkóztatás 3. osztály

1 óra

Kedves Andrea

 felzárkóztatás 4. osztály

1 óra

Kissné Krámli Gabriella

 fejlesztő foglalkozás

4 óra

Kedves Andrea

 felzárkóztatás matematika

1 óra

Mészáros Veronika
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 felzárkóztatás magyar

1 óra

Vidáné Varga Krisztina

 felvételi előkészítő, komp magyar

0,5 óra

Vidáné Varga Krisztina

Az indítandó szakkörök:
Énekkar

1 óra

Peternics-Sümegi Rita

Sportkör

1 óra

Nimsz Katalin

Sportkör

1 óra

Bámli Gabriella

Angol szakkör

1 óra

Külső segítő

Dráma szakkör

1 óra

Fülöp Zoltánné

Színjátszó kör

1 óra

Vidáné Varga Krisztina

Matematika

1 óra

Mészáros Veronika

Német tehetséggondozás

1 óra

Gubai-Szabó Eszter

Reszortfelelősök, tisztségviselők:
 Alsó tagozatos munkaközösség-vezető

Fülöp Zoltánné

 Felső tagozatos munkaközösség-vezető

Gubai-Szabó Eszter

 KT elnöke

Fódiné Bergmann Ágnes

 Ifjúságvédelmi koordinátor

Kissné Krámli Gabriella

 Mérési koordinátor

Fülöp Zoltánné

 Pályaválasztási felelős

Gubai-Szabó Eszter

 Diákközösséget segítő
pedagógus

Mészáros Veronika

 Tankönyvfelelős

Széplábiné Kiszlinger Brigitta

 Tűzvédelmi felelős

Kedves Andrea

III. Tárgyi feltételek:
1. Városlődön
 Nyolc normál, három kisebb méretű tanterem, (szaktantermek: németes, technika,
informatika) valamint a tornaterem áll rendelkezésünkre a tanításhoz.
 A nyár folyamán két tanteremben kifestettük, (5.8.o. ), valamint az 5. osztályban
megtörtént a parketta felújítása, lakkozása.
 Elkészült a kötelező egészségügyi meszelés a WC-kben és az öltözőkben is.
 A folyosókon és a tantermekben megtörtént a falak és a festés kijavítása. Az
udvaron egy 25 m2-nyi rész lebetonozásra került.
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 A kazánház is javításra szorult, a lejött vakolatot kijavították. Az 5. és 8.
osztályban új karnisok kerültek felszerelésre.
 Minden rendelkezésre áll a megfelelő munkavégzéshez.

2. Kislődön
A tanévet az előző évi tárgyi feltételekkel kezdhetjük, hét normál és kettő kisméretű
terem, a Művelődési Ház és a sportpálya áll rendelkezésünkre.
Jelentősebb változás nem történt a nyár folyamán.
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Tanulói adatok : 2016/2017. tanév - osztályonként : 2016.09.11.
Intézmény neve: Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Kislődi Rőthy Mihály Tagintézménye
osztály

nyilvántartott

jelölése

tanulólétszám (tényleges+ magán): 97 fő

SNI

BTMN

Gyógytest.-re
jogosult

ebből „tényleges”

ebből magántanuló: 2 fő

2x

lemorzsolódással
veszélyeztetett

HH

3H

Bejáró

körz.

3x

tanulószám: 95 fő
körzetes

nem
körzetes

nem
körz.

SNI
szakv.

külf.

egyéb
ok:

körz.

körz.

tart.
alapján

nem

éspedig

1.

1.

8

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

3

0

2.

2.

9

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

3.

3.

9

1

0

0

0

0

0

1

0

1

3

0

0

1

1

1

4.

4.

10

0

0

0

0

0

0

1

0

0

4

0

0

1

2

0

5.

5.

8

1

0

0

0

0

0

2

0

1

4

0

0

1

3

1

6.

6.

15

1

0

0

0

0

0

1

0

1

2

0

0

3

5

1

7.

7.

19

0

0

0

0

2

0

4

0

1

2

0

1

3

2

0

8.

8.

10

5

0

0

0

0

0

3

0

2

4

0

0

1

3

5

Össz.

88

9

0

0

0

0

0

14

0

6

19

0

1

12

20

9
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Tanulói tervadatok a 2016/2017. tanévre -osztályonként
Intézmény neve: Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
osztály

nyilvántartott

jelölése

tanulólétszám (tényleges+ magán) :

SNI

BTMN

Gyógytest.-re
jogosult

ebből „tényleges”

ebből magántanuló :

2x

lemorzsolódással
veszélyeztetett

HH

Bejáró

3H

körz.

3x

tanulószám:
körzetes

nem
körzetes

nem
körz.

SNI
szakv.

külf.

egyéb
ok:

körz.

körz.

tart.
alapján

nem

éspedig

1.

1.

16

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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1

2.

2.

13

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

9

0

3.

3.

19

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

6

1

4.

4.

24

1

0

1

0

0

0

2

0

2

0

0

1

0

7

1

5.

5.

18

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

6

1

6.

6.

22

2

0

1

0

0

0

1

0

3

0

0

1

0

10

2

7.

7.

18

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

1

0

0

6

0

8.

8.

29

3

0

0

0

0

0

3

0

1

1

2

1

0

17

3

Össz.

159

9

0

2

0

0

0

11

0

9

1

4

5

0

67

9
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IV. Külső szervezetek működése intézményünkben:
1. Városlődön
 Hittanórák keretében helyet biztosítunk a római katolikus és a református
hitoktatás végzéséhez.
 Az Allegro Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Magyarpolányi Művészeti
Alapiskola helyben foglakozik tanulóinkkal.
 Helyet biztosítunk a külső partnerek által szervezett szakköri órákhoz (pl.
foltvarrás, sakk, harcművészetek,természetjáró, biciklizés)
 Erdei iskolai programjainkat az Iglauer Park és a Bakonyerdő szakemberei
biztosítják.
 A Szülői Szervezettel és az Intézményi Tanáccsal jó kapcsolat kialakítására
törekszünk.

2. Kislődön


Helyet biztosítunk a római katolikus és református hitoktatás végzéséhez.



A magyarpolányi Művészeti Alapiskola helyben foglalkozik a tanulóinkkal
képzőművészeti foglalkozások keretében.



A Herendi Gyermekjóléti Szolgálattal szorosan együttműködve segítjük
problémás tanulóinkat, működtetjük a jelzőrendszert.

V. Fő feladataink a 2016/2017-es tanévben
1. Általános feladatok:
1.1. Tanmenetek elkészítése
Határidő: 2016. szeptember 16.
Felelős: minden pedagógus
Ellenőrzők: igazgatóhelyettes, igazgató
1.2. PP, Házirend, SZMSZ átdolgozása, aktualizálása
Határidő: 2016. október 1.
Felelős: igazgatóhelyettes, igazgató
1.3. Az újonnan ide járó gyerekek beilleszkedésének segítése.
1.4. A gyermekek viselkedéskultúrájának folyamatos javítása.
1.5. A partnerkapcsolatokat tovább kell ápolnunk, lehetőség szerint szélesítenünk.
1.6. Az információ-áramlást még zökkenőmentesebbé kell tennünk.
1.7. Hazaszeretetre nevelés (kultúránk, hagyományaink, nagyjaink, szülőföldünk
ismerete, szeretete)
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1.8. Az erkölcsi nevelés fontossága
1.9. A testi nevelés fontosságának további hangsúlyozása
1.10. Az iskolajáraton utazók segítése

2. Tanulmányi feladatok:
2.1. Az oktatás színvonalának megtartása, javítása.
2.2. A lényegkiemelés technikájának megtanítása.
2.3. Önellenőrzésre szoktatás.
2.4. Olvasóvá nevelés
2.5. Megfelelő jártasság kialakítása a számolási műveletek terén.
2.6. A központi mérésekre történő felkészítés. (matematika, szövegértés, német)
2.7. Kifejleszteni a helyes következtetések levonásának képességét.
2.8. A gyermek kompetenciáinak életkorának megfelelő fejlesztése.
2.9. A felzárkóztatás és a tehetséggondozás érvényesítése a napi munkában.
2.10. Felkészítés tanulmányi versenyekre.
2.11. A német nemzetiségi kultúra folyamatos és magas szintű átszármaztatása

3. A tanórán kívüli tevékenységgel kapcsolatos feladatok:
A szakköri tevékenység megszervezése, irányítása.
Az iskolajárat zökkenőmentes koordinálása.
A napközis csoportok rendjének kialakítása, szervezése.
A tanulmányi kirándulások alapos, körültekintő megszervezése.
Az ünnepélyek és megemlékezések színvonalas előkészítése és lebonyolítása.
A színházlátogatások folytatása, szervezése.
A szülőkkel, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel és a Gyermekjóléti
Szolgálattal való szoros kapcsolattartás alapján a gyermekek családi
körülményeinek figyelemmel kísérése.
3.8. A Diákönkormányzat és a sportkör munkájának lehetőség szerinti támogatása.
3.9. A 21. német nemzetiségi Ki mit tud? megszervezése 2015. november 25-én
3.10. Felkészítés és részvétel a helyi és területi versenyeken.
3.11. A művészeti alapoktatásban résztvevő tanulók segítése, városlődi működésük
további támogatása, fellépési lehetőség biztosítása.
3.12. Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázatok összeállítása.
3.13. Értekezleteken, megbeszéléseken történő aktív részvétel.
3.14. Német nemzetiségi tábor megszervezése
3.15. Erdei iskolai program további folytatása, szervezése 2 évfolyamon
3.16. 8. osztályos év végi záróvizsga szervezése, lebonyolítása, ütemezése
3.17. Az iskolai dokumentáció naprakész vezetése
Városlőd, 2016. augusztus 18.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Pfeiferné Takács Hajnalka
intézményvezető
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Jegyzőkönyvek
1.

A nevelőtestület a 2016. augusztus 22-ei értekezleten a fenti munkatervet elfogadta,
a későbbiekben szükségessé váló esetleges módosítások lehetőségét a testület
fenntartja.

Fódiné Bergmann Ágnes
Közalkalmazotti Tanács elnöke
2. A városlődi Szülői Szervezet a fenti munkatervet megismerte, és a 2016. augusztus
26-ai megbeszélésen elfogadta.

Starubné Ihász Dóra
Szülői Szervezet elnöke
3. A Városlődi Német Nemzetiségi Önkormányzat a Városlődi Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola-mint intézmény –munkatervét megismerte, és annak
tartalmát elfogadta.

Oszvald József
Városlődi Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke
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MELLÉKLETEK

1. A 2016-2017-es tanév rendje
2. Középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése
3. Belső ellenőrzési terv-minősítő vizsga szervezése, szaktanácsadók
fogadása
4. Tanév közbeni szakmai tevékenységek, rendezvények tervezett
időpontjai
5. Baleset-megelőzési terv
6. Ökoiskolai munkaterv
7. Az Alsó Tagozatos Munkaközösség feladatai, céljai a 2016-2017-es
tanévben
8. A Felső Tagozatos Munkaközösség feladatai, céljai a 2016-2017-es
tanévben
9. Németes munkaközösség feladatai, céljai a 2016-2017-es tanévben
10. Munkaterv az ifjúság-egészségügyi munkáról a 2016-2017-es
tanévben
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1. számú melléklet
A 2016/2017-es tanév rendje
(182 tényleges tanítási nap)
Dátum:

Megjegyzés:

Nap:

2016. augusztus 23.

kedd

Tanévnyitó értekezlet ( 10:00 óra)

2016. augusztus 24.

szerda

Pótvizsga Kislődön (10:00 óra)

2016. augusztus 25.

csütörtök

Pótvizsga Városlődön (9:00óra)

2016. szeptember 1.

csütörtök

Évnyitó 8:00

2016. szeptember 1.

csütörtök

Első tanítási nap 8:00

2016. október 15.

szombat

Tanítási szünet (1. igazgatói nap)

2016. október 23.

vasárnap

Hétvége ’56-os forradalomra való megemlékezés

2016. október 28.

péntek

Őszi szünetet megelőző utolsó tanítási nap.

2016. október 31.

hétfő

Pihenőnap

2016. november 1.

kedd

Mindenszentek, munkaszüneti nap

2016. november 2.

szerda

Őszi szünet első napja

2016. november 4.

péntek

Őszi szünet utolsó napja

2016. november 7.

hétfő

Őszi szünetet követő első tanítási nap

2016. december 21.

szerda

Téli szünetet megelőző utolsó tanítási nap

2016. december 22.

csütörtök

Téli szünet

2017. január 1.

vasárnap

Pihenő nap

2017. január 2.

hétfő

Téli szünet utolsó napja

2017. január 3.

kedd

Téli szünetet követő első tanítási nap

2017. január 20.

péntek

2017. január 27.

péntek

Félévi bizonyítvány kiosztásának határideje

2017. február 3.

péntek

Félévi nevelőtestületi értekezlet határideje

2017. március 15.

szerda

Munkaszüneti nap

I. félév vége
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2017. április 12.

szerda

Tavaszi szünetet megelőző utolsó tanítási nap(+3)

2017. április 13.

csütörtök

Tavaszi szünet első napja

2017. április 21.

péntek

Tavaszi szünet utolsó napja

2017. április 24.

hétfő

Tavaszi szünetet követő első tanítási nap

2017. május 1.

hétfő

Munkaszüneti nap

2017. május 17.

szerda

Idegen nyelvi mérés

2017. május 24.

szerda

Országos kompetenciamérés

2017. június 5.

hétfő

Pünkösd, munkaszüneti nap

2017. június 15.

csütörtök

Nyári szünetet megelőző utolsó tanítási nap
(DÖK által szervezett nap)

2017. június 16.

péntek

Ballagás Kislődön (10:00 óra)

2017. június 17.

szombat

Ballagás Városlődön ( 9:00 óra)

2017. június 20.

kedd

Évzáró Városlődön (16:30óra)

2017. június 21.

szerda

Évzáró Kislődön (15:00 óra)

2017. június 22.

csütörtök

Tanévzáró értekezlet Városlődön (9:00 óra)

2017. június 23.

péntek

Tanévzáró értekezlet Kislődön (12:00 óra)

A tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra 5 nap tanítás nélküli munkanapként,
ebből 1 nap a Diákönkormányzat igénye és döntése szerint munkanapként használható fel, a
nevelőtestület véleményének kikérésével.
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2. számú melléklet
A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési Hídprogramba történő
felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2016/2017. tanévben
(MAGYAR KÖZLÖNY • 2016. évi 92. szám 7363)
2. melléklet a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelethez
Határidők Feladatok
2016. 09. 12.
Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programba,
az Arany János Kollégiumi Programba, valamint az Arany János KollégiumiSzakközépiskolai Programba történő jelentkezésről.
2016. 09. 30.
A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák
tanulmányi területeinek meghatározási formáját.
2016. 10. 20.
A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – Hivatal
által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és
rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.
2016. 10. 20.
A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon
a felvételi tájékoztatójukat.
2016. 10. 31.
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.
2016. 11. 15.
A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát
szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi
vizsgát szervező intézmények jegyzékét.
2016. 12. 09.
A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli
felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat
benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe. 9. 2016. 12. 13. Az Arany János
Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.
2016. 12. 14.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik
a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi
vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlap-igényüket.
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2017. 01. 20.
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást
a programba jelentkezőkkel. 12. 2017. 01. 21. Az általános felvételi eljárás kezdete.
2017. 01. 21., 10.00
Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi
írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó
Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.
2017. 01. 26., 14.00
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá
a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők
számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
2017. 01. 27.
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást
a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.
2017. 02. 09.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott
módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
(7364 MAGYAR KÖZLÖNY • 2016. évi 92. szám)
2017. 02. 09.
Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő intézmények a programra
benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért
felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és
általános iskolákat.
2017. 02. 15.
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói
adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő
jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak,
a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)
2017. 02. 15.
Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.
20. 2017. 02. 20–03. 09. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2017. 03. 10.
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
22. 2017. 03. 16–17. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2017. 03. 20.
Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói
adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.
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2017. 03. 23.
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek
listáját ABC sorrendben.
2017. 03. 30.
Az állami intézményfenntartó központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramot a következő
tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket, és erről tájékoztatja
az általános iskolákat.
2017. 03. 30.
A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint az agrárpolitikáért felelős
miniszter kijelöli a Szakképzési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú
tagintézményt vagy intézményeket, és erről az állami intézményfenntartó központon keresztül
tájékoztatja az általános iskolákat.
2017. 04. 04.
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.
2017. 04. 07.
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott
módon – megküldi a Hivatalnak.
2017. 04. 19.
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése
alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
2017. 04. 26.
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló
értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
2017. 05. 08–19.
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető
létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. 32. 2017. 05. 08–08. 31. A középfokú iskola
igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
2017. 05. 19.
A 2017. 05. 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt
a felvételi kérelmekről.
2017. 06. 01.
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
2017. 06. 19.
Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal, valamint az állami
intézményfenntartó központ részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét
a Köznevelési Hídprogramba. Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy,
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a megye területén működő Köznevelési Hídprogramban részt vevő köznevelési intézményt,
amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.
(MAGYAR KÖZLÖNY • 2016. évi 92. szám 7365)
2017. 06. 19.
Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal, valamint a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló
felvételét a Szakképzési Hídprogramba. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
kijelöl legalább egy, a megye területén működő Szakképzési Hídprogramban részt vevő
középfokú intézményt, tagintézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének
teljesítése érdekében.
2017. 06. 22–24.
Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba
az iskola igazgatója által meghatározott időben.
2017. 07. 26–08.11.
Beiratkozás a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában lévő, kizárólag a honvédelemért
felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző
iskolába.
2017. 08. 01–31.
Beiratkozás a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.
2017. 08. 31.
Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramra.
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3. számú melléklet
Belső ellenőrzési terv
1. Városlődön
iskolavezetés ellenőrzése kiterjed a tanórai és tanórán kívüli szervezett
foglalkozásokra. Az ellenőrzési terv személyekre bontását az ütemterv tartalmazza.
Az

09.
Ádámné Grimmajer Tímea

10.

11.

12.

01.

02.

X
X

Boldizsár Gáborné

X

Dr. Vargáné Péntek Irén

X

X

X

Fódiné Bergmann Ágnes

X

X
X

Gulyás Melinda Dolóresz

X

Juhász Hajnalka

X

X
X

Katona Edit

X

Kaukerné Horváth Gabriella

X
X

Nagy Andrea Mária

X

X
X

X

Narancsik Imre

X

Peternics -Sümegi Rita

X

Rejtőné Csizmadia Márta

05.

X

Dávodi Katalin

Pintér Ágnes

04.

X

Bilics Beatrix

Kungl Henriett

03.

X

X
X

Svecz Edvárd

X
X
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X

06.

2. Kislődön
09.
Antalné Galla Nikoletta

10.

11.

12.

01.

04.

X

X
X

Fülöp Zoltánné

X

X

Gubai-Szabó Eszter

X
X

Gulyás Melinda Dolóresz

X

Happel-Takács Kinga

X

Haraszti Dóra

X

Juhász Hajnalka

X
X
X

X
X

X

Kedves Andrea

X

Kissné Krámli Gabriella

X

X

X

X

X

Narancsik Imre

X

Nimsz Katalin

X

X

X

X

X

Dr. Vargáné Péntek Irén
Vidáné Varga Krisztina

05.

X

Fódiné Bergmann Ágnes

Peternics-Sümegi Rita

03.

X

Bilics Beatrix

Mészáros Veronika

02.

X
X

X
X

Ellenőrizni kívánjuk:
-

a tanulók tanórai munkáját,

-

a logikus, probléma-felismerő gondolkodás fejlesztését,

-

a tanulók szóbeli kifejezőkészségét, és szövegprodukáló képességét,

-

a célszerű eszközhasználatot,
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06.

-

a nevelők szakmai felkészültségét, az írásbeli dokumentációt,

-

a nevelők eltérését a tanmenet ütemezéséhez képest,

-

a szakkörök, foglalkozások megfelelő működését,

-

a megfelelő kapcsolattartást a szülőkkel,

-

a reszortfelelősök munkáját,

-

a szertárak és szemléltető eszközök állapotát, állagmegőrzését,

-

a továbbtanulással kapcsolatos tevékenységet,

-

a baleset-elhárítás megfelelő és folyamatos biztosítását.

24

4. számú melléklet
Tanév közbeni szakmai tevékenységek, rendezvények tervezett időpontjai
Feladat

Ideje

Felelős

Tanévnyitó értekezlet

2016. augusztus 23.

Igazgató

Javítóvizsgák/magántanulói
vizsgák

2016. augusztus 25.

szaktanárok, osztályfőnökök

Tankönyvosztás

2016. augusztus 24-25.

Szilágyi Alexandra

Tanévnyitó ünnepély

2016. szeptember 1.

Igazgató

Szülői értekezletek

2016. szeptember 8.,
2016. szeptember 15.

osztályfőnökök, szaktanárok

Leveld kupa

2016. szeptember 23.

Svecz Edvárd

Október 6-ai megemlékezés

2016. október 6.

osztályfőnökök

Német nemzetiségi nap Városlődön

2016. október 9.

Kungl Henriett,
Pfeiferné T. Hajnalka

Október 23-ai megemlékezés

2016. október 21.

Pfeiferné T. Hajnalka (8.o.)
Narancsik Imre

DIFER mérés

2016 október 28.

Kaukerné H. Gabriella

Őszi nevelőtestületi értekezlet

2016. november 11.

Igazgató

Idősek napja Városlődön és a
környező falvakban

2016 október,
november

Boldizsár Gáborné,

Kulturwettbewerb

2016. november 25.

igazgató, németes
munkaközösség

Szülői értekezlet/ fogadó óra

2016. novembere

osztályfőnökök, szaktanárok

Mikulás családi nap

2016. december 2.

Szülői Szervezet,
pedagógusok

Adventi ünnepségek falvanként

Gulyás Melinda

Pfeiferné T. Hajnalka

Városlőd

2016. december 18.

Ádámné Grimmajer Tímea

Karácsonyi játszóház

2016. december 21.

Juhász Hajnalka

Karácsonyi műsor

2016. december 21.

Dávodi Katalin (4.o.)
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Kungl Henriett (6.o.)
Netfitt-mérés

2017. január-április

Svecz Edvárd

Kitelepítési megemlékezés

2017. január 15.

németes munkaközösség

Osztályozó értekezlet

2017. január 18.

Igazgató

1. félévi bizonyítvány
elkészítése, kiosztása

2017. január 27.

osztályfőnökök

Félévzáró nevelőtestületi értekezlet

2017. február 3.

Igazgató

Farsang

2017. február 18.

Pfeiferné T. Hajnalka (8.o.)

Szülői értekezlet/fogadó óra

2017. márciusa

osztályfőnökök, szaktanárok

Március 15-ei ünnepély az
iskolában és falvanként

2017. március 14.

Pintér Ágnes (2.o.)

2017. március 15.

Svecz Edvárd (5.o.)

Nyílt nap

2017. március 22.

“Szőnyegbombázás 1945.”

2017. március 23.

Bilics Beatrix

Beiratkozás

2017. áprilisa

Igazgató

Tavaszi nevelőtestületi értekezlet

2017. áprilisa

Igazgató

Erdei iskola (4., 6.o.)

2017. áprilisa

Igazgató

Húsvéti játszóház

2017. április 12.

Juhász Hajnalka

ÖKO - hét

2017. április 24- 28.

Katona Edit igh.

Anyák napja

2017. május első
vasárnapja

osztályfőnökök

Iskolai gála

2017. május 12.

nevelőtestület

Idegen nyelvi mérés

2017. május 17.

Katona Edit igh.

Országos kompetencia mérés

2017. május 24.

Katona Edit igh.

Bakonyalja kupa

2017. május 26.

Svecz Edvárd

Gyermeknap

2017. május 27.

Igazgató

Nemzeti Összetartozás napja

2017. június 2.

Katona Edit (7.o.)

Hit-és erkölcstan tájékoztató

-megemlékezés
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Óvodások fogadása

2017. június 1. hete

Kaukerné H. Gabriella (1.o.)

Tanulmányi kirándulások
szervezése, lebonyolítása

2017. június 1. hete

osztályfőnökök

Osztályozó értekezlet

2017. június 13.

Igazgató

Madarak és fák napja

2017. június 15.

DÖK, Juhász Hajnalka,
Pintér Ágnes, Rejtőné Cs.
Márta

Ballagás

2017. június 17.

Katona Edit (7.o.)

Tanévzáró ünnepély

2017. június 20.

Nagy Andrea Mária (3.o.)

Év végi nevelőtestületi értekezlet

2017. június 22.

Igazgató

Szakmai feladatok ütemezése Kislődön
Feladat:

Ideje:

Felelős:

Alakuló értekezlet

augusztus 18. 10 óra

tagintézmény-vezető

Tanévnyitó értekezlet

augusztus 23. 10 óra

tagintézmény-vezető

Javító vizsga

augusztus 24. 10 óra

tagintézmény-vezető

Tankönyvosztás

augusztus 29.

tankönyvfelelős

Órarend, ügyeletesi beosztás
elkészítése

augusztus 30.

tagintézmény-vezető

A tantermek, szemléltető és
oktatási eszközök
előkészítése

augusztus 30.

osztályfőnökök, szaktanárok

Tanévnyitó ünnepély

szeptember 1. 8 óra

Haraszti Dóra, Vidáné Varga
Krisztina, tagintézményvezető

Iskolai házirend, tűzvédelmi
és munkavédelmi szabályzat
ismertetése

első hét

minden osztályfőnök

Osztálynaplók, tájékoztató

szeptember 9.

osztályfőnökök
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füzetek kitöltése
Év eleji tűzvédelmi és
munkavédelmi szemle

szeptember 16.

tagintézmény-vezető

Szülői értekezletek: 1- 8.
osztály

szeptember 30-ig

osztályfőnökök

A tanításhoz használatos
anyagok, tanmenetek
elkészítése

szeptember 30.

tanítók, szaktanárok

Anyakönyvek megnyitása,
adatok pontosítása

október 3.

minden osztályfőnök

Gubai-Szabó Eszter,
Kissné Krámli Gabriella,
Mészáros Veronika,
tanítószaktanárok,
felkért segítők

Nemzetiségi hét

szeptember vége – október
eleje

DIFER-t igénylő 1. osztályos
tanulókról adatszolgáltatás az
OH felé

október 28.

tagintézmény-vezető

Szülői értekezletek

szükség szerint (min. 2
alkalom/tanév)

osztályfőnökök

Fogadóórák

szükség szerint (min. 2
alkalom/tanév)

osztályfőnökök

Tanulmányi és
sportversenyeken történő
részvétel

folyamatos

tanítók, szaktanárok

Pályaválasztási tájékoztató a
8. osztályos tanulók szülei
részére a felvételi eljárással
kapcsolatos tudnivalókról

november 15-ig

osztályfőnökök

Országos méréshez
szükséges adatok
megküldése az OH részére

november 25.

Őszi nevelési értekezlet

november 25-ig
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tagintézmény-vezető
tagintézmény-vezető

DIFER vizsgálatok elvégzése
a kiválasztott tanulókkal

Karácsonyi játszóház

Haraszti Dóra
december 2-ig

december második felében

alsós munkaközösség-vezető

Félévi hangos olvasás
felmérése

január 20.

Félévi osztályozó értekezlet

január 18-20 között

Félévi eredmények közlése

nevelőtestület, felkért segítők

január 27-ig

tagintézmény-vezető

minden osztályfőnök

Félévi nevelőtestületi
értekezlet

január 30-ig

tagintézmény-vezető

Továbbtanulási jelentkezési
és tanulói adatlapok
megküldése

február 15-ig

8-os osztályfőnök

Tanulmányi kirándulások
tervezése, előkészítése

folyamatos

minden osztályfőnök

április közepe

nevelőtestület, felkért
segítők, Gyermekjóléti
Szolgálat

Húsvéti játszóház

A tanulók fizikai állapotának
és edzettségének vizsgálata

2017. január 9. – 2017.
április 30. Feltöltés: 2017.
június 1-ig

testnevelő tanár

Tavaszi nevelési értekezlet

április 28-ig

tagintézmény-vezető

Szeresd a magyart! megyei
hungarikum verseny

május 5.

Fódiné Bergmann Ágnes

Oktatási Hivatal által
szervezett írásbeli idegen
nyelvi mérés 6. és 8.osztály

május 17.

Gubai-Szabó Eszter

Év végi hangos olvasás
felmérése

május 19.

alsós munkaközösség-vezető
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Országos mérés (olvasásszövegértés és matematikai
eszköztudás) a 6., és a 8.
osztály

május 24. (szerda)

tagintézmény-vezető,
koordinátor

Bakonyalja Kupa

május 26. (péntek)

testnevelő

Gyermeknap

június eleje

nevelőtestület, felkért segítők

Osztálykirándulások

május

osztályfőnökök

Év végi osztályozó értekezlet

június 7-9.

tagintézmény-vezető

június 16. (péntek)

7. és 8. osztályfőnökei,
tagintézmény-vezető,
Peternics-Sümegi Rita

tanévzáró ünnepély

június 21. (szerda) 15 óra

tagintézmény-vezető, 4.
osztályfőnöke PeternicsSümegi Rita

Tanévzáró értekezlet

június második fele

tagintézmény-vezető

A végzős tanulók ballagása
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5.számú melléklet
Baleset - megelőzési terv
1. Intézményünk

-

vezetése és dolgozói elkötelezettek amellett, hogy

a biztonságos munkavégzést és az egészségvédelmet biztosítani kell az intézményben
folytatott minden tevékenységben,

-

el kell érnünk azt, hogy a tanulóknak az ezzel kapcsolatban tanult ismeretek
életformájává és a mindennapi gyakorlatává váljék,

-

az időszakos és a rendkívüli továbbképzések, ellenőrzések és felülvizsgálatok a testi
épség megóvását biztosítják,

-

az alkalmazási gyakorlatok, próbariadók biztosítják a végrehajtandó feladatok pontos
ismeretét mindenki számára,

-

a balesetvédelemmel kapcsolatos minden tevékenységet dokumentálni kell,

-

a balesetvédelemmel kapcsolatos tevékenységet a kockázat csökkentése érdekében
tervezni kell, amely az intézmény éves munkatervének részét képezi.

-

2. Az MSZ 28001:2003 és az MSZ 28002:2003 szabványok rendelkeznek a
munkahelyi egészségvédelem és biztonság (MEB) feltételeiről, amelyeket
munkánk során irányadónak tekintünk.
3. A balesetvédelmi terv kapcsolódik az alábbi dokumentumokhoz:
- Pedagógiai Program,
- Szervezeti és Működési Szabályzat,
- Házirend, Munkavédelmi szabályzat,
- Tűzvédelmi szabályzat, Tűzriadó terv.

4. A balesetvédelmi terv kiterjed a következő csoportokra:
-az iskola dolgozói,
-tanulók
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5. Orvosi vizsgálatok
-Közalkalmazottaknak: munkába lépés előtt, illetve időszakosan.
-Tanulók

számára:

az

iskolai

védőnő

által

összeállított

-a

tanévre

vonatkozó-

ifjúságegészségügyi munkatervnek megfelelően, amely az iskolai munkaterv mellékletét
képezi.

6. Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás:
- Közalkalmazottak számára: munkába lépés előtt, valamint minden tanév kezdetekor.
- Rendkívüli oktatás szükséges, ha a munkakörülmény megváltozik, illetve valami rendkívüli
esemény következik be.
-Tanulók számára: a tanév első osztályfőnöki óráján, valamint az első szakórákon a
szaktanárok

figyelmeztetnek

a

veszélyekre

(testnevelés,

kémia,

fizika,

technika,

számítástechnika).
-Tanulmányi kirándulások előtt külön

fel kell hívni a figyelmet a különböző

veszélyhelyzetekre.

7. Munkavédelmi ellenőrzés
- 2016. szeptember 15-éig kell ellenőrizni az egészséges és biztonságos munkavégzés
feltételeinek meglétét és megfelelőségét. Ebben részt vesz az intézményvezető, a karbantartó,
a munkavédelemi felelős és a tűzvédelmi felelős.
- Rendkívüli ellenőrzés szükséges egy esetleges baleset helyszínén, a munkaterület lényeges
átalakítása esetén, illetve a társadalmi munka helyszínén.
- A biztonságos munkavégzés veszélyeztetése esetén az észlelő köteles azonnal jelezni azt a
munkavédelmi felelősnek, a karbantartónak, illetve az intézményvezetőnek.

8. Tűzriadó-próba
Félévenként egy alkalommal, váratlan időpontban.

9. Bombariadó
A rendszeres év eleji oktatás keretében a dolgozók az SZMSZ és a Házirend ide vonatkozó
részeit, a szükséges teendőket áttekintik.
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10. A munkahelyi kockázatfelmérés és kockázatértékelés felülvizsgálata:
A szakértő által elkészített Munkahelyi kockázatfelmérés és kockázatértékelés éves
rendszeres felülvizsgálatát el kell készíteni 2016. december 31-ig.
A kockázatértékelés felülvizsgálatának célja a foglalkozási kockázatok megelőzése,
minimalizálása, a munkavállalók információkkal történő ellátása, illetve a szervezeti és egyéb
lépések a szükséges intézkedések meghozatalához.
A kockázatbecslés felülvizsgálatának lényege a veszélyek elkerülésére tett intézkedések és
azok hatásainak ellenőrzése, valamint az újabb felmerülő veszélyek feltárása és
minimalizálása.
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6.számú melléklet

A NÉMET NEMZETISÉGI
ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

2016/2017-ES TANÉV
34

1. Az ökoiskolai munkaközösség tagjai:
A munkaközösséghez tartozik az iskola nevelőtestületének egésze.
Vezetője: Pfeiferné Takács Hajnalka, igazgató
2. Fejlesztési célkitűzéseink:
-Az ökológiai nevelés során a tanulókat megismertetni azokkal a folyamatokkal, amelyek
következményeként környezetünkben válságjelenségek mutatkoznak.
-Megértetni a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás
elvét.
-Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak
érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének
megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak
fenntartható fejlődését.
-Olyan tájékozott és tevékeny tanulókat nevelni, akik kreatív, problémamegoldó
gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet, a társadalom, a jog és a
gazdaság terén, és tetteikben felelős elkötelezettséget vállalnak.
-A

tanulók

közvetlenül

kapcsolódjanak

be

közvetlen

környezetük

értékeinek

megőrzésébe, gyarapításába.
-Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való
törekvés váljék meghatározóvá.

3. A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink:
-Az újrahasznosítható hulladékok közül tanulóink a tanévben papírt, műanyag kupakot és
használt elemet gyűjtenek.
-Kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogy tanulóink megismerjék saját környezetüket, és az
abban lévő kulturális és természeti örökséget.
-A tavasz folyamán az iskola tanulói Városlőd utcái mellett szemetet szednek.
-A gyereknapot egészségnappal kötjük össze.
-Madarak és fák napján kültéri vetélkedőt szervezünk az iskola összes tanulója számára.
-Idei kiemelt feladatnak tekintjük a pályázatunkban vállalt energiajárőr-szolgálat
felállítását.
- Az idei tanévtől beszereztünk egy szelektív hulladéktároló edényt is, ide gyűjtjük a
papír- és műanyaghulladékokat.
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4. A célok érdekében tervezett tevékenységeink:
2016. szeptember: Az iskola udvarán található veszélyforrások elhárítása, veszélyes
hulladék elszállítása, az energia-járőrszolgálat fontosságának hangsúlyozása ( felelős: 7.8.
osztály, Pfeiferné T. Hajnalka, Katona Edit).
2016. szeptember - 2017. június: kupak-, digitalis hulladék és elemgyűjtés (felelős:
Katona Edit és Juhász Hajnalka).
2016. október: papírgyűjtési akció megszervezése (felelős: Pfeiferné T. Hajnalka, Katona
Edit, Kaukerné H. Gabriella)
2016. december 2. : egészségnap szervezése (felelős: Szülői Szervezet, védőnő)
2017. április 24-28.: szemétgyűjtési akció megszervezése Városlődön
(felelős: Pfeiferné T. Hajnalka és a felsős munkaközösség vezető)
2017. április 24-28.: ÖKO-hét (papírgyűjtés, elem-, kupak-, flakongyűjtés
2017. június 15.: Madarak és fák napja (környezetismereti vetélkedő az egész iskolának)
felelős: DÖK, Svecz Edvárd
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A VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI
NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA
FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK MUNKATERVE

2016/2017
A felső tagozatos munkaközösség feladatai, céljai
 színvonalas nevelő-oktató munka végzése
 tanulmányi versenyeken való részvétel, országos mérésekbe való bekapcsolódás
 iskolai rend és fegyelem javítása, a Házirend betartatása
 hagyományápolás
 Környezetvédelemre nevelés. Az ÖKO iskola program keretén belül ismerkedjenek meg
az energiagazdálkodás, szelektív hulladékgyűjtés formáival! Minél több tanulónk aktívan
vegyen részt az iskolában meghirdetett papír-, kupak- és elemgyűjtésben. Komposztáló
használatának megismertetése.
 egészséges életmódra nevelés, ennek keretében egészségvédelmi és drogprevenciós
tevékenység tovább folytatatása (védőnő, rendőrség bevonása, előadások szervezése
osztályfőnöki órákon)
 kapcsolatteremtés a negyedikes osztályfőnökkel az ötödik osztályba való átmenet
megkönnyítése érdekében
 Az osztályfőnökök és az osztályukban tanító nevelők szoros kapcsolattartása;
 Továbbképzéseken való részvétel
 az iskolai faliújság rendszeres frissítése
 a tanulmányi kirándulások időpontjainak összehangolása, a szervezésben egymás segítése;
 aktuális témák, felmerülő problémák folyamatos megbeszélése.

37

Munkaközösségünk tagjai:
osztályfőnökök:

Szaktanárok:

5.osztály: Svecz Edvárd

Boldizsár Gáborné

6. osztály: Kungl Henriett

Dr. Vargáné Péntek Irén

7. osztály: Katona Edit

Fódiné Bergmann Ágnes

8. osztály: Pfeiferné Takács Hajnalka

Gulyás Melinda Dolóresz
Juhász Hajnalka
Narancsik Imre
Peternics –Sümegi Rita
Rejtőné Csizmadia Márta Zsanett

Foglalkozási terv
2016/2017-es tanévre
Szeptember
 Terveink a tanévben, feladataink megbeszélése, szakkörök időpontjainak
összehangolása.
 Az új kollégák munkájának segítése
 Szülői értekezletek tapasztalatai, felmerülő kérdések, problémák megbeszélése
 Tanmenetek elkészítése, (5. -8.osztály –kerettanterv) ellenőrzése.
 Színházlátogatások szervezése.
 8. osztályos tantárgyi középiskolai előkészítők megszervezése, elindítása

 Elem-, kupak és használt mobiltelefon-gyűjtésének meghirdetése
Október-november
 Papírgyűjtés szervezése október hónapban
 Az iskolai Etikai kódex tartalmának megismertetése az új kollégákkal
 Az első két hónap tapasztalatainak, problémáinak megbeszélése
 Október 6-a osztályszintű megemlékezése
 A 8. osztály szervezésében emlékezünk meg 1956. október 23-ról
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November-december
 Tehetséggondozás, felzárkóztatás iskolánkban
 Német Nemzetiségi Ki Mit Tud? lebonyolításának segítése
 Készülődés a karácsonyi játszóházra
 Fogadóórák megtartása
 Gyengén teljesítő tanulók szüleinek értesítése
 Együttműködés a gyermekjóléti Szolgálattal (cipősdoboz akció)

Január-február:
 Félévi magatartás, szorgalom értékelése,
 Félévi értesítők kiosztása
 8. osztályosok jelentkezési lapjának kitöltése, továbbítása.
 Központi felvételik szervezése
 Farsangi megbeszélés

Március – Április
 Tankönyvrendelések;
 Tanulmányi kirándulások szervezése
 Készülődés a nyílt napra

Május – Június
 Nyári német nemzetiségi és egyéb táborok szervezése


Országos kompetencia-mérés 6. és 8. osztályban: matematika, szövegértés;

 Ballagás szervezése, táborozási előkészületek

Városlőd, 2016. szeptember 1.

Boldizsár ÍGáborné
munkaközösség-vezető
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Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
Kislődi Rőthy Mihály Tagintézménye
8446 Kislőd Hősök tere 9.

Felső Tagozatos Munkaközösség munkaterve
2016 / 2017

Készítette: Gubai-Szabó Eszter munkaközösség vezető
A munkaközösség tagjai:
Vidáné Varga Krisztina

-5. osztály osztályfőnöke, magyar nyelv és
irodalom

Nimsz Katalin

-6. osztály osztályfőnöke, testnevelés

Fódiné Bergmann Ágnes

-7. osztály osztályfőnöke, természetismeret,
biológia, földrajz, napközis csoport vezetője

Gubai-Szabó Eszter

-8. osztály osztályfőnöke, német

Tóth Ana Dalma

- informatika

Mészáros Veronika

-matematika

Peternics-Sümegi Rita

- ének-zene

Dr. Vargáné Péntek Irén

- fizika, kémia

A munkaközösségi foglalkozások témája a tanév során a nemzeti értékeink és a nemzetiségi
hagyományok ápolása. Az újonnan érkezett kollégák beilleszkedésének segítése, a
pedagógusok módszertani bővítése. Az iskolai munkatervben rögzített szabadidős programok
konkretizálása és szervezése, szakmai és aktuális kérdések megbeszélése.

1. foglalkozás – 2016. szeptember
Téma: A felső tagozatban tanított tantárgyak tanmeneteinek véglegesítése, belépő
tantárgyhoz tanmenetek írása.
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Új kollégák segítése.

A Nemzetiségi napokkal, a Terményünneppel, az Őszi-bulival kapcsolatos teendők
megbeszélése.
Felelősök: Vidáné Varga Krisztina, Mészáros Veronika, Gubai-Szabó Eszter
A munkaközösségi foglalkozások témájának megbeszélése.
Továbbképzési lehetőségek átbeszélése
Felelős: Tóth Ana Dalma
2. foglalkozás – 2016. november
A karácsonyi játszóházzal kapcsolatos teendők megbeszélése, feladatvállalás, a
szabadidős programokban, szükséges eszközök összegyűjtése.
Továbbképzési lehetőségek átbeszélése
Felelős: Gubai-Szabó Eszter
3. foglalkozás – 2017. január
Téma: Az Erzsébet-tábor szervezése, jelentkezés
Felelős: Tóth Ana Dalma, Gubai-Szabó Eszter, Fódiné Bergmann Ágnes
A gyermek farsangi bállal kapcsolatos teendők megbeszélése
Felelős: Nimsz Katalin
Rőthy-napok előkészítése, a húsvéti játszóházzal kapcsolatos teendők megbeszélése
Felelős: Vidáné Varga Krisztina
4. foglalkozás – 2017. május
Téma: A felső tagozat tanulói tanítási órai és napközis magatartásának értékelése,
javaslatok a következő tanévre.
Felelős: Fódiné Bergmann Ágnes
A gyermek-és sportnappal kapcsolatos teendők megbeszélése
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Felelős: Nimsz Katalin
A „Szeresd a magyart!” megyei verseny előkészítése
Felelős: Fódiné Bergmann Ágnes
A felső tagozat tanulmányi kirándulásának aktuális feladatai.
Aktuális és tanév végi feladatok áttekintése, pontosítása.
A tanév során előforduló nehézségek és sikerek felidézése, javaslatok a következő
tanévre.
Felelős: Gubai-Szabó Eszter

Kislőd, 2016. augusztus 22.

…………………………………
Tóth Ana Dalma
tagintézmény-vezető

……………………………………………
Gubai-Szabó Eszter
Felsőtagozatos Munkaközösség
vezető
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A VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI

NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK MUNKATERVE

2016/2017-es tanév

Az alsó tagozatos munkaközösség feladatai, céljai
a 2016/2017-es tanévben
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Legfontosabb feladataink:










Tanév folyamán felmerülő legfontosabb oktatási, nevelési problémák
Tanulmányi versenyeken való részvétel
Értékelések, mérések egységesítése, kidolgozása
Alapelvek figyelembevétele
Osztályok szerinti részletezés (felmérések értékelése százalékok)
Iskolán kívüli tevékenységek megszervezése, megvalósítása
Színházlátogatás, kirándulások, klubdélutánok, sportnap, játszóház
Együttműködés a Szülői Szervezettel
Óralátogatások az alsós munkaközösséghez tartozó tanítóknál (a látottak elemzése,
megbeszélése)
Október: Nagy Andrea 3. o.
November: Dávodi Katalin 4. o.
Pintér Ágnes 2. o.
Rejtőné Csizmadia Márta 2.o.
 Hangos olvasás felmérése az alsós osztályokban félévkor és év végén. A fejlődé
ütemének megállapítása, értékelés
 Együttműködés felsős kollégákkal (testnevelő tanárral a „fittségi felmérés” kapcsán
májusban)
 Szorosabb kapcsolat kialakítása a könyvtárral (könyvtári órák beépítése az
anyanyelv órákba)
 Egészséges életmódra nevelés
 Környezetvédelmi nevelés (szelektív hulladékgyűjtés folytatása- elem, telefon stb. )
 Hazafiasságra nevelés az ünnepélyek, megemlékezések kapcsán

Munkaközösség tagjai:
 Osztályfőnökök:
Kaukerné Horváth Gabriella 1. o.
Pintér Ágnes 2.o.
Nagy Andrea 3. o.
Dávodi Katalin 4. o.
 Alsó tagozatban tanítók:
Ádámné Grimmajer Tímea
Kungl Henriett
Rejtőné Csizmadia Márta
Peternics- Sümegi Rita
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Foglalkozási terv
I. Szeptember:
 munkaterv elkészítése
 tanmenetek kidolgozása, összehasonlítása, ellenőrzése
 felkészülés noszlopi mesemondó versenyre
 szülői értekezleteken felmerülő kérdések megbeszélése
 színházlátogatások megszervezése (3 alkalommal helyben)
 ÖKO_ iskolai feladataink megvalósítása (papír, elem, kupak és használt mobiltelefon
gyűjtésének meghirdetése)
 naplók, füzetek ellenőrzése
II. Október-november:
 az iskolai etikai kódex tartalmának megismertetése az új kollégákkal
 megemlékezés okt. 6-ról osztályszinten
 megemlékezés okt. 23-ról iskolai keretben
 óralátogatás- tapasztalatok megbeszélése
 napközis nevelőkkel való szoros kapcsolattartás
 idősek napjának szervezése a partner községekben
 DIFER-mérés lebonyolítása
III. November-december:
 Német Nemzetiségi KI MIT TUD? lebonyolításának segítése.
 Folytatódnak a könyvtári órák 1.-2. osztályban.
 Aktív részvétel a karácsonyi játszóház és műsor szervezésének lebonyolításában.
 Óralátogatás tapasztalatainak megbeszélése.
 szülői értekezlet, fogadó óra szervezése
IV. Január:
 félévi értékelés, kapcsolat tartása a szülőkkel.
 hangos és az értő olvasás felmérése minden alsós osztályban.
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V. Február:
 farsang szervezése
VI. Március:
 nyílt nap szervezése, lebonyolítása az iskolában, tapasztalatok megbeszélése
 márciusi megemlékezéseken való aktív részvétel
VII. Április:
 tanulmányi kirándulások tervezése, összehangolása.
 könyvtári délután.
 húsvéti-játszóház, barkácsolás, tojásfestés
 “Városlődi értéktár “ értékeinek bővítése
 helyi népszokások megismertetése, tájház látogatása
VIII. Május:
 év végi hangos olvasás felmérése, eredmények össezhasonlítása, értékelés
 anyák-napi előkészületek, ajándék-készítés
 madarak- és fák napjára tervezett akadályverseny megszervezése
 gála szervezése- felkészülés
IX. Június:
 nyári tábor szervezése
 tanév értékelése (a kitűzött célok, feladatok megvalósultak-e)
 előkészületek ballagásra
Városlőd, 2016. szeptember 1.

Kaukerné Horváth Gabriella
alsós munkaközösség vezető
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Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
Kislődi Rőthy Mihály Tagintézménye
8446 Kislőd, Hősök tere 9.

Alsó Tagozatos Munkaközösség munkaterve
2016 / 2017

Készítette: Fülöp Zoltánné munkaközösség vezető

A munkaközösség tagjai:

Haraszti Dóra 1. osztály osztályfőnöke, tanító
Fülöp Zoltánné 2. osztály osztályfőnöke, tanító
Kedves Andrea 3. osztály osztályfőnöke, tanító
Kissné Krámli Gabriella 4. osztály osztályfőnöke, tanító
Gulyás Melinda Dolóresz napközis csoport vezetője
Happel-Takács Kinga tanító
Peternics-Sümegi Rita énektanár
Vidáné Varga Krisztina tanító
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A munkaközösségi foglalkozások témája a tanév folyamán felöleli a hazafias nevelést és a
nemzetiségi hagyományok ápolását. Kiemelten kezelt a tanév folyamán a tehetséggondozás és
felzárkóztatás, valamint pedagógusaink módszertani kultúrájának bővítése.

5. foglalkozás - 2016. szeptember
A foglalkozás témája:
-

az alsó tagozatos tanulók részvétele a „Nemzetiségi hét” programsorozatában.
Felelősök: Vidáné Varga Krisztina, Kissné Krámli Gabriella

-

Az első osztályosok beilleszkedése. Felelős: Haraszti Dóra

6. foglalkozás - 2016 november
A foglalkozás témája:
-

Módszertani börze. Változatos óravezetési technikák, eszközök.
Felelős: Kedves Andrea

-

Tehetséggondozás az alsó tagozatban. Versenyeztetés.
Felelős: Fülöp Zoltánné

7. foglalkozás – 2017. február
A foglalkozás témája:
-

Szabadidős tevékenységek szervezése tanítványainknak. Húsvéti és karácsonyi
játszóház. Magyar és német népi hagyományok az ünnepkörökhöz kapcsolódóan.
Felelős: Happel-Takács Kinga
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8. foglalkozás – 2017. május
A foglalkozás témája:
-

Év végi feladatok számbavétele, ütemezése. Versenyeredmények összesítése.

Felelős: Fülöp Zoltánné
-

Német nemzetiségi tábor szervezése, előkészítése.

Felelősök: Vidáné Varga Krisztina, Kissné Krámli Gabriella

Kislőd, 2016. augusztus 22.

Tóth Ana Dalma
tagintézmény-vezető

Fülöp Zoltánné
az Alsó Tagozatos Munkaközösség
vezetője

Kiegészítések:

Reflexió az éves munka eredményeiről, javaslatok az elkövetkezendő tanévre:
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A Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola
német nemzetiségi munkaközösségének
munkaterve

a 2016/17-es tanévre
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A német nemzetiségi nyelv és népismeret tantárgy tanítására irányuló
feladatokat a NAT, a Köznevelési törvény és a pedagógiai programunk
alapján határoztuk meg.
Munkatervünk hármas célt követ:
1. A német nyelv kommunikatív szintű elsajátítását és az elődök által
használt tájnyelv megismerését.
2. A nemzetiségi öntudat kialakítását és erősítését a felnövekvő német
nemzetiségi származású gyerekekben, történelmük és hagyományaik
megismerése által.
3. A tolerancia, a kisebbség és a másság megismerése iránti igény
kialakítását és annak elfogadását a többséget képviselő felnövekvő
nemzedékben.
Munkaközösségünk tagjai:

Kungl Henriett - a munkaközösség vezetője (Városlőd)
Ádámné Grimmajer Tímea (Városlőd)
Boldizsár Gáborné (Városlőd)
Dávodi Katalin (Városlőd)
Gubai-Szabó Eszter (Kislőd)
Haraszti Dóra (Kislőd)
Kissné Krámli Gabriella (Kislőd)
Pintér Ágnes (Városlőd)
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A 2016/2017-es tanévben megvalósítandó feladatok:

- a német nemzetiségi nyelv és népismeret tantárgy tanmeneteinek
elkészítése, figyelembe véve az UDPI szakmai munkaközössége által
kidolgozott helyi tantervjavaslatot
- az iskolai eszköz- és könyvállomány minél bővebb körű használata,
felhasználása tanári és tanulói körben egyaránt
- a német népismeret tantárgy tanítási módszereinek, segédanyagkészletének
fejlesztése, anyag gyűjtése a faluban, mappa létrehozása
- múzeumi óra a tájházban
- német társalgási szakkör megszervezése felső tagozatban
- Mundart szakkör indítása
- október 9-én városlődi Nemzetiségi napon való részvétel
- november 25-én a megyei nemzetiségi kulturális verseny előkészítése,
megszervezése, lebonyolítása, erre tanulók felkészítése
- január 14-én kitelepítés évfordulója alkalmából szervezett megemlékezésen
való részvétel
- a tanulók felkészítése és részvételük támogatása a megyei illetve országos
versenyeken
- 8. osztályos tanulóink felkészítése a veszprémi Lovassy László Gimnázium
nemzetiségi tagozatának felvételéi vizsgájára
- május 17-én német nyelvi kompetencia- mérés lebonyolítása 6. és 8.
évfolyamon
- 8. osztályosok évvégi német záróvizsgájára a diákok felkészítése és a vizsga
lebonyolítása
- lehetőséget teremtünk német alapfokú nyelvvizsga letételére
- a diákok iskolaújságban való aktív munkájának elősegítése
- tanulók részvétele a ”Neue Zeitung” által meghirdetett versenyeken
- iskolai műsorokban német nyelvű verssel, jelenettel a program színesítése
- az iskolai német nemzetiségi tánccsoport és az énekkar működésének
támogatása
- a szekszárdi Deutsche Bühne vendégszereplésének megszervezése
- Német Nemzetiségi Önkormányzatokkal való kapcsolat tartása és erősítése
- továbbképzéseken való részvétel
- óralátogatások, bemutató órák megszervezése
- pályázatok állandó figyelése, ezek benyújtása
- számítógépes német programok gyerekek körében történő megismertetése,
népszerűsítése
- aktuális témák, problémák folyamatos megbeszélése
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- a német nyelvben kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóink év végen
könyvjutalomban részesülnek
2016. szeptember 1.

Kungl Henriett
munkaközösség-vezető
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